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CROWDFUNDING 
W DOBRYM STYLU

Ekspertka: Maria Olszewska
Prowadzi: Agnieszka Koszowska



Ekspertka: Maria Olszewska

Maria Olszewska -
fundraiserka praktyk. 
Szkoli z zakresu fundraisingu
organizacje z Polski i innych 
krajów Europy w językach 
polskim, angielskim 
i włoskim. Prowadzi firmę 
doradczą MjjO. Fascynuje ją 
crowdfunding, który 
pozwala dużym grupom 
ludzi wspierać różne 
inicjatywy i siebie nawzajem.



Plan webinarium

część 1.

część 2.

część 3.

część 4.

Czym jest crowdfunding? Skąd 
to się wzięło? 

Jak rozkręcić własny projekt?

Cechy udanej kampanii 
crowdfundingowej. Przykłady.

Wyzwania związane 
z prowadzeniem kampanii.



Czym jest crowdfunding? 
Skąd to się wzięło?



Crowdfunding = finansowanie społecznościowe.

Jak to się zaczęło?  Kulturalnie 

W 2001 roku powstaje ArtistShare.

Czym jest crowdfunding? Skąd to się wzięło?



www.artistshare.com



www.kickstarter.com



polakpotrafi.pl



Nie tylko wsparcie najbardziej 
potrzebujących,

czyli

obalamy stereotypy na temat zrzutek 
internetowych.

Crowdfunding/finansowanie społecznościowe





Cechy udanej kampanii 
crowdfundingowej. Przykłady.



Nasz cel –
jak go dobrze sformułować?



Emocje + zdrowy rozsądek



Zastanawiamy się, 
czy nasz komunikat 
byłby zrozumiały 
dla dziecka?



Odpowiadamy sobie, 
dlaczego nasz cel 
jest tak istotny.







Podajemy cel 
finansowy.





Konstruujemy 

wezwanie do działania.







Zastanawiamy się, 
jak odwdzięczymy 
się wspierającym.





Pokazujemy rezultaty 
i dziękujemy naszym 
wspierającym.





Chwalimy się 
naszymi sukcesami.





Prezentujemy 
dalsze plany.





• wykorzystać potencjał grupy,

• zorganizować akcję wspólnie ze znaną osobą,

• poprzeć projekt oryginalnym pomysłem.

Jak rozkręcić swój projekt?



W 2004 roku Fundacja Lance’a Armstronga rozpoczęła sprzedaż 
bransoletek (za 1$ każda).

W  2005 roku mogła się pochwalić 50 milionami sprzedanych 
gadżetów.

Cel akcji:

• zebranie funduszy na badania 
nad nowotworem.

Źródło: onet.pl

Jak rozkręcić swój projekt?

fot. Sherool na lic. CC BY-SA 3.0



21-letni Alex Tew z Wielkiej Brytanii zarobił 1 mln $ 
projektując The Million Dollar Homepage

Cel: 

• opłata za studia i utrzymanie na studiach

Jak rozkręcić swój projekt?



www.milliondollarhomepage.com



Wyzwania związane 
z prowadzeniem kampanii.



60% millennialsów
szuka pracodawców, 
którzy mają jasno 
wytyczony cel.

Źródło: interbrand.com



1. Cel jest wyzwaniem.



2. Komunikacja jest wyzwaniem.



Posłuchajmy 
praktyków biznesu.



“ (...) 95% funduszy 
w Polsce to fundusze 
unijne, czyli nie, że ktoś 
z własnej kasy 
inwestuje, tylko obraca 
nie do końca swoimi 
pieniędzmi i nie do 
końca mu zależy.”



Komunikacja 
międzypokoleniowa



3. Zachować misję
i jednocześnie 
myśleć sprzedażowo
jest wyzwaniem.



4. Strategia jest wyzwaniem.



5. … ale równocześnie 
lepsze jest wrogiem 
dobrego.



6. Współpraca jest 
wyzwaniem!



MAKING A DIFFERENCE

„Dla nas przywództwo jest sprawą wszystkich. 
Nie polega na zajmowaniu stanowiska czy miejsca. 
Oznacza postawę i poczucie odpowiedzialności 
za wytwarzanie różnicy.”

„Najlepsi liderzy wierzą, że niezależnie od ich roli 
ludzie mogą osiągać wysokie standardy, 
które zostały wyznaczone.”

Źródło: James M. Kouzes, Barry Z. Posner, „Wzmocnić ducha”



1. Dobrze przygotuj się przed uruchomieniem  kampanii. 
Co konkretnie chcesz osiągnąć? Do kogo się zwracasz?

2. Przemyśl cel swojej kampanii. Czy jest przejrzyście 
sformułowany i zrozumiały?

3. Przemyśl swój cel finansowy.

4. Skonstruuj wezwanie do działania.

5. Pomyśl, jak odwdzięczysz się wspierającym.

6. Pokaż rezultaty, podziękuj ludziom, którzy wsparli Twój 
projekt.

7. Zaprezentuj przyszłe plany.

Podsumowanie. To warto zapamiętać.



Dziękuję
za spotkanie!

Bądźmy w kontakcie!

profil FB: @MjjOsztukarelacji
+48 882 029 659



Skorzystaj z oferty SCWO

(22) 828 91 23

scwo@warszawa.ngo.pl

warszawa.ngo.pl/scwo  

fb/@warszawa.ngo

mailto:scwo@warszawa.ngo.pl
http://warszawa.ngo.pl/scwo
https://www.facebook.com/warszawa.ngo/


Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nagrania webinariów

Znajdziecie je na:

poradnik.ngo.pl/webinaria

Zapraszamy!

http://poradnik.ngo.pl/webinaria


www.dimpact.pl

Wspieramy cele statutowe

Webinaria ngo.pl realizuje




